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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 339 ประจาวันที่ 7 มกราคม 2562

ช่วงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562
25622

พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา






ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน ธ.ค. อยู่ที่ 79.4 ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4
ธปท.เผยดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจลด ห่วงคาสั่งซื้อหด-อุปสงค์ยังไม่ฟื้น
เงินเฟ้อปี61 เพิ่ม 1.07% สูงสุด 4 ปี ปี62 ตั้งเป้า 1.2% จับตาพลังงานกดดัน
ขยับดบ.เงินฝาก ‘ธ.ไทยพาณิชย์’นาร่องขึ้น 0.25%
ค่าเงินบาทประจาวันที่ 4 ธ.ค. 62 อยู่ในระดับคงตัวจากสัปดาห์ก่อน

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ธ.ค. 61 อยู่ที่ 79.4 จาก 80.5
ในเดือน พ.ย. 61 โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 จากความกังวลเรื่องสงครามการค้า และกรณีนักท่องเที่ยวจีนลดลง
ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวม อยู่ที่ 66.3 จาก 67.5 ในเดือนก่อนหน้า ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสการหางานทาอยู่ที่
74.6 จาก 75.6 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 97.3 จาก 98.4
แบงก์ชาติเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือน ธ.ค.และอีก 3 เดือนข้างหน้าลดลงมาอยู่ที่ระดับ 49.5 และ 55.2 ตามลาดับ นาโดยภาค
การผลิตที่รับผล กระทบจากสงครามการค้าและวันหยุดที่มากในเดือนดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังห่วงด้านการแข่งขันในต่างประเทศที่สูง
และอุปสงค์ในประเทศที่ยังต่า
เงินเฟ้อ ธ.ค.61 เพิ่ม 0.36% บวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18 แต่สูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง เหตุน้ามันลดลงแรง รวมถึงผัก ผลไม้ราคาลง
ส่วนปี 61 ทั้งปีเพิ่ม 1.07% สูงสุดในรอบ 4 ปี ส่วนปี 62 ตั้งเป้าโต 1.2% จับตาราคาพลังงาน เป็นปัจจัยกดดันหลัก ขณะที่การลงทุน ราคาสินค้า
เกษตร การส่งออกที่ดีขึ้นจะมีผลต่อกาลังซื้อ
นายอาทิ ตย์ นั น ทวิ ท ยา กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ แ ละประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ เปิ ด เผยว่ า ตามที่
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ร้อยละ 0.25 ต่อปี
ธนาคารไทยพาณิชย์พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับผู้ฝากเงินรายย่อย ธนาคารจึงได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา
3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน ในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี สาหรับบุคคลธรรมดาที่มียอดเงินฝากไม่เกิน 5 ล้านบาท ทาให้มี
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่ 1.15-1.85% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาสาหรับบุคคลธรรมดาที่สูงที่สุดในระบบ โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจาใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
ค่าเงินบาทวันศุกร์ที่ 4 ธ.ค. 62 อยู่ที่ 32.55 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ. ตามแรงขายเงินหยวนในตลาดออฟชอร์ แต่ยังแข็งค่าขึ้นเมื่อระดับปิดตลาด
วันศุกร์ก่อนหน้า (21 ธ.ค.) ที่ 32.66 บาทต่อดอลลาร์ฯ เนื่องจากตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะชัตดาวน์หน่วยงานราชการของสหรัฐฯ แนวโน้มการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเศรษฐกิจโลก รวมถึงประเด็นข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
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Weekly Review
ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน ธ.ค. ชะลอตัวสู่ระดับ 54.4, ดัชนีภาค
การผลิตของสหรัฐในเดือน ธ.ค.ร่วงลงสู่ระดับ 54.1
 สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ธ.ค. ปรับตัวลงสู่
ระดับ 51.1
 ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนในเดือน ธ.ค.อยู่ที่ระดับ 53.9, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)
ภาคการผลิตของจีนในเดือน ธ.ค. อยู่ที่ระดับ 49.7
 ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 5.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

ประเทศสหรัฐฯ: : มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน ธ.ค. ชะลอตัวสู่ระดับ
54.4 ซึ่งเป็นระดับต่่าสุดในรอบ 3 เดือน จากระดับ 54.7 ในเดือน พ.ย., ผลส่ารวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยดัชนี
ภาคการผลิตของสหรัฐในเดือน ธ.ค.ร่วงลงสู่ระดับ 54.1 หลังจากแตะระดับ 59.3 ในเดือน พ.ย.
สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ธ.ค.
ปรับตัวลงสู่ระดับ 51.1 ลดลงจากระดับ 52.7 ในเดือน พ.ย.
ประเทศจีน: มาร์กิตร่วมกับไฉซินรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนในเดือน ธ.ค.อยู่ที่ระดับ 53.9 เพิ่มขึ้น
จากระดับ 53.8 ในเดือน พ.ย. ส่าหรับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนในเดือน ธ.ค. อยู่ที่ระดับ 49.7 ลดลงจากเดือนพ.ย.
ซึ่งอยู่ที่ระดับ 50.2
ราคาน้้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 5.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้่ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
งวดส่งมอบเดือน ก.พ. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 4 ม.ค. ที่ระดับ 47.96 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.63 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 5.8% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธ.ค. สัญญาน้่ามันดิบได้รับแรงหนุนจากความหวังในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน
นอกจากนี้สัญญาน้่ามันดิบยังปรับตัวขึ้นหลังจากทางการสหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งเกินคา ด ซึ่งช่วยให้นักลงทุน
คลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และหลังจากเบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะน้่ามันของสหรัฐ เปิดเผยแท่นขุด
เจาะน้่ามันในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจ่านวนลดลง 8 แท่น สู่ระดับ 877 แท่นในสัปดาห์นี้

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (7 – 11 มกราคม 2562)
 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนพ.ย., ดัชนีภาคบริการเดือนธ.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ
(ISM), ยอดน่าเข้า, ส่งออก และดุลการค้าเดือนพ.ย., ยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ย., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนพ.ย.
 สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือนพ.ย., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธ.ค., อัตราว่างงานเดือนพ.ย.
 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธ.ค., ทุนส่ารองเงินตราต่างประเทศเดือนธ.ค.
 ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขทุนส่ารองเงินตราต่างประเทศเดือนธ.ค., อัตราเงินเฟ้อเดือนธ.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค.
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